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Özet
Tarih ö¤retimi, tarih felsefesinin bulgu ve tart›ﬂmalar›ndan yararlanmal›d›r. Gerçek tarihsel ö¤renme, ö¤rencilerin tarihsel düﬂünebilmesini gerektirir.
Tarihsel düﬂünme, tarihsel bilginin do¤as›yla yak›ndan iliﬂkilidir. Bu durum,
bilginin ö¤rencinin zihninde kimi aﬂamalardan geçmesini gerektirmektedir. Bu
iﬂlem gerçekte, tarihsel anlat›n›n tarihsel bilgiye dönüﬂmesidir. Dönüﬂüm sürecinin ilk aﬂamas›, tarihsel anlat›n›n “kavramsallaﬂt›r›lmas›d›r”. ‹kinci aﬂama ise,
kavramlar›n rasyonel bir yöntem içinde yeniden inﬂa edilmesidir. Bu inﬂa sürecinin rasyonel yap›s›na ise “Nedensel Ard›ll›k” demek mümkündür.
Anahtar Sözcükler: Tarih ö¤retimi, tarih felsefesi, tarihsel düﬂünme

Giriﬂ
Tarih ö¤retimi, tarihsel bilginin de¤iﬂebilir pedagojik hedefler do¤rultusunda
ö¤rencilere “ulaﬂt›r›lmas›n›” yada gerek tarihsel bilginin do¤as›n›n zorlamalar› ve gerekse tarih ö¤retiminin baﬂl› baﬂ›na bir bilim dal› olarak verilerinin tarih programlar›na dahil edilmesi sonucunda, ö¤renciler taraf›ndan bizzat “üretilmesini” içermektedir. Bu içerik do¤rultusunda ö¤renciler, ya ders kitab› formunda haz›rlanm›ﬂ sunulu
tarihsel metinlerle ya da kendilerinden basit tarihsel anlat›lar türetebilecekleri yaz›l›-yaz›s›z tarihsel kan›tlarla karﬂ› karﬂ›ya kalmaktad›rlar (Husbands,1996,129). Tarihsel anlat›, bir biçimde ö¤renci taraf›ndan tekrar edildi¤inde ya da daha iyi bir olas›l›kla tarihsel bilgi, ö¤renci taraf›ndan üretilerek bir anlat›’ya dönüﬂtürüldü¤ünde,
alan›n ö¤retilmesindeki biliﬂsel hedeflere ulaﬂ›ld›¤› varsay›labilir. Ancak yine de, tarihsel ö¤renmenin zihinde nas›l gerçekleﬂti¤ine iliﬂkin araﬂt›rmalar yap›lmadan, bu
varsay›ma kayg›yla yaklaﬂmak gerekmektedir (Dilek,2001,1) Tarih ö¤renimiyle, ö¤rencilerin “tarihsel düﬂünme” becerilerinin; neden-sonuç iliﬂkileri kurabilme, kavramsallaﬂt›rma, kronolojik düﬂünme, de¤iﬂim ve süreklili¤in do¤as›n› kavrayabilme
gibi zihinsel yeteneklerinin geliﬂtirilmesi esast›r. ‹ster ders kitaplar›ndaki yavan tarihsel metinler arac›l›¤›yla, ister ö¤rencilerin evlerinde, yak›n çevrelerinde yada müzelerde bulabilecekleri kan›tlardan yola ç›k›larak yap›ls›n, ö¤rencilerin zihinlerinde
“geçmiﬂ”e iliﬂkin oluﬂan zihinsel ﬂeman›n, gerçekte tarihsel bilginin do¤as› ile iliﬂkili oldu¤unu kabul etmek gerekmektedir. Bu do¤rultuda, tarihsel bilginin niteli¤inin,
tarih yazarlar› kadar tarih ö¤reticileri taraf›ndan da tart›ﬂ›lm›ﬂ olmas› önemlidir.
Aﬂa¤›da, tarihsel bilginin iki niteli¤i, tarih yaz›m› tart›ﬂmalar›yla iliﬂkilendirilerek
sunulmuﬂtur.
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A-Kavramsallaﬂt›rma
Ayd›nlanma ça¤› tarihçileri H›ristiyan tarih anlay›ﬂ›na duyduklar› abart›l› öfkeyi, tarihi, ak›ld›ﬂ› davranan insanlar›n geliﬂigüzel etkinlikleri olarak, düﬂünceyle
kavranamayacak bir olaylar kalabal›¤› biçiminde görmekle dilegetirmiﬂlerdi (Özlem,1986,50-51). Ayd›nlanmac›lar›n bu y›k›c›l›¤›na en tutarl› tepkiyi, geçmiﬂi “insan
ak›lc›l›¤›n›n bir göstergesi” olarak kabul eden Kant göstermiﬂtir (Collingwood,1990,106;
Timuçin, 2000,23). O’nun deyiﬂiyle, tarihsel bilginin içeri¤i, örne¤in “Roma’n›n Akdeniz’i fethediﬂi” gibi deyimlerle ifade edilir. Asl›nda Roma, ﬂu tek tek Romal›, fetih de,
bölgedeki savaﬂlar›n ve yönetimlerin toplam›d›r. Yani, “Roma”, ve “Akdeniz’in fethi”
gibi ifadeler, tarihteki fenomenlerin kavramsallaﬂt›r›lm›ﬂ ﬂeklidirler (Collingwood,1990,107). Tarihsel bilginin; geçmiﬂte yaﬂanm›ﬂ olaylar›n kavramlarla sistemli bir
ﬂekilde ifade edilmesinin; onu salt görüngüler olmaktan ç›kard›¤› ve anlaﬂ›labilir bir
zihinsel veri niteli¤i kazand›rd›¤›, Kant’tan baﬂlayarak ço¤u tarihçi taraf›ndan dilegetirilmiﬂtir.
Tarihin rastlant›sal olaylar›n de¤il, bir biçimde akl›n/usun belirledi¤i olaylardan meydana geldi¤i, daha do¤ru bir söyleyiﬂle, ancak içinde bir düﬂünsel öz bar›nd›ran olaylar›n tarihsel bilginin alan›na girebilece¤i bilimsel tarih anlay›ﬂ›n›n temel
ö¤retisidir. Alman tarihçi Schelling’e göre, insan akl›n›n üretken yap›s› tarihteki hareketlili¤in ta kendisidir (Akt.Collingwood,1990,122). Ona göre geçmiﬂ, insan akl›n›n
biçimleniﬂidir.
Ancak tarihsel olaylar›n düﬂünceyle ilk iddial› temas›n› Hegel sa¤lam›ﬂt›r. ‹nsan geçmiﬂinin d›ﬂ›nda hiçbir tarihin olmad›¤›n› öngören Hegel, bu görüﬂünü tarihin
yaln›zca “ussal yaﬂamla” yani “düﬂünen varl›klar›n” yaﬂam›yla ilgilenmesinin tutarl›
olabilece¤i düﬂüncesine dayand›rm›ﬂt›r (Hegel,1991,53). Tarihsel olaylar tarihe e¤ilen
zihin için düﬂüncenin görünümleridir. Dolay›s›yla geçmiﬂte neler oldu¤unu bilmek, o
olaylar› gerçekleﬂtiren insanlar›n neler düﬂündüklerini bilmek içindir. Tarihsel bilgi
ancak olaylar›n ard›ndaki düﬂünceyi de netlikle ifade edebildi¤i sürece tamam/eksiksiz say›labilir. Hegel’e göre (Akt.Collingwood,1990,125), tarihte olup biten her ﬂey insan istenciyle olmaktad›r. ‹nsan istenci ise, insan›n, eylemde d›ﬂsal olarak kendini ifade eden düﬂüncesidir.
Tarihsel olaylar›n belli kavramlarla ifade edilmesi zorunlulu¤u, onlar›n içerdikleri düﬂünceyi anlayabilmenin ilk koﬂuludur. Geçmiﬂte olup bitmiﬂ insan etkinliklerini çözümlemek üzere tarihe e¤ilen zihin, bu çözümlemeyi ancak o etkinlikleri
oluﬂturan ve yönlendiren düﬂünceyi ortaya ç›karmakla gerçekleﬂtirebilir.Bu durumda, tarihsel olaylar›n ne tür kavramlarla ifade edilebilece¤i düﬂünülmelidir (Bordillon,1994,74). Zaten tarihsel bilgi bütününü oluﬂturan temel zihinsel etkinlik, geçmiﬂ
olaylar›n bir kavramlar dizgesi haline getirilmesidir. ‹talyan tarihçi Benedetto Croce,
“tarihsel gerçekli¤in, tek tek olgularda cisimlenen kavramlardan” oluﬂtu¤unu söylemekte
ve bu tür kavramlar› felsefenin kavramlar›ndan ay›rarak, felsefenin kavramlar›n›n
“düﬂüncenin iﬂlevlerini”, tarihteki kavramlar›n ise “iﬂlevi olan düﬂünceleri” ifade ettiklerini söylemektedir (Akt.Collingwood,1990,199). Croce’a göre tarihe yönelen zihin
için, ele ald›¤› olgudan, bir ak›l yürütme sürecinden geçirerek, “kavram” denilen ﬂeyi üretme zorunlulu¤u bulunmaktad›r. “Kavram, tarihsel olgunun en yetkin ifadesidir” (Özlem,1992,149; Husbands,1996:34). Benzer bir anlay›ﬂ Dilthey’de de vard›r. O
da tarihsel bilginin bir entelektüel nesne olarak alg›lanabilmesi ve “tarihsel düﬂünme” ediminin gerçekleﬂebilmesi için, olgular›n kavramsallaﬂt›r›lmas› ve bu kavram-
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lar›n, tarihsel olaylar›n yorumunda baﬂvurulan odaklar olarak kullan›lmas› gerekti¤ini vurgulamaktad›r (Akt.Özlem,1992,180).
B-Nedensel Ard›ll›k
Bilimsel tarih anlay›ﬂ›, 20.yüzy›lda, tarihsel olaylar› oluﬂturan insan etkinliklerinin “akla uygun” olduklar›n›, dolay›s›yla içlerinde bir “düﬂünsel öz” bar›nd›rd›klar›n›
kabul etmiﬂ ve tarihsel bilginin (Dickinson ve Lee,1978,54), olaylar›n salt tasvirinden
ibaret olmay›p, ayn› zamanda içerdikleri düﬂünceyle de ilgilenmesi gerekti¤i görüﬂünü temel dayanak kabul etmiﬂtir. Baﬂlang›çta, olaylar›n içindeki düﬂünceyle ilgilenmek
koﬂulsuz olarak felsefeyle do¤rudan ilgiliymiﬂ gibi görülse de bu naif yan›lg›, 20. yüzy›lda terkedilmiﬂtir. Hegel, tasvir etti¤i olaylar›n içlerindeki düﬂünceyle de ilgilenen
tarihe “felsefi tarih” ad›n› vermiﬂtir (Hegel,1991,29-30). Ona göre, “salt deneysel tarihten farkl› olarak felsefi tarih yaln›zca olgu olarak saptanmakla kalmay›p, olgular›n nedenlerinin kavran›lmas› zorunlulu¤uyla ilgilenir” (Akt. Collingwood,1990,123). Hegel’in felsefi tarih olarak adland›rd›¤› tarih, aç›kt›r ki bilimsel tarihtir.
Tarihsel ak›ﬂ› oluﬂturan insan etkinliklerinin rastlant›sal olmay›p belli “ussal”
ilkelere göre vukubulduklar› düﬂüncesi, 19. yüzy›lda düﬂünülmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Tarihsel bilginin konusu olan olaylar ve olgular, içlerinde “bilinebilir” düﬂünceleri bar›nd›r›rlar. Hegel, bu genel kabulden sonra, “her tarihin asl›nda bir düﬂünce tarihi” oldu¤unu söylemiﬂtir. Ona göre, “her tarih düﬂünce tarihi oldu¤undan ve akl›n kendini gerçekleﬂtirmesini –hiç de¤ilse hareketlili¤ini- sergiledi¤inden, tarihsel süreç, asl›nda bir mant›ksal süreçtir. Tarihsel süreçler, zaman cetveline yaz›lm›ﬂ mant›ksal süreçlerdir (Akt.Collingwood,1990,127).” Tarihsel bilgi o halde, bu mant›ksal süreçlerin
–de- bilgisidir ve ancak mant›kla aç›klanabilir. Hegel’in, tarihsel oluﬂumlar› kesintisiz
bir mant›ksal art ardal›k ﬂeklinde düﬂünmesi temelde, tarihi ne kadar yoksaym›ﬂ olsalar da, Ayd›nlanma ça¤› düﬂünürlerinden esinlenmiﬂtir. Onlar her ﬂeye ra¤men, tarihi “bir olay›n zorunlu olarak bir sonrakine götürdü¤ü süreç” olarak tasarl›yorlard› (Collingwood,1990,95).
Hegel, bir olay›n bir baﬂkas›n› do¤urma zorunlulu¤unu “do¤al” bir zorunluluk
olarak de¤il, “mant›ksal” bir zorunluluk olarak tasavvur etmiﬂtir. Bu zorunlulu¤u
Fichte’nin “Kavramlar›n Ard›ll›¤›” prensibine dayand›rmaktad›r. Tarihin baﬂl›ca iﬂinin
bugüne anlam vermek oldu¤unu söyleyen Fichte’ye göre tarih, bugünden bakarak “a
priori-önsel” kavramlarla aç›klanabilir. “Bugün, bir sonuçtur. O halde dün, bir sebeptir. Bugüne bakarak, dün’ü söylemek mümkündür (Collingwood,1990,117)”. Kavramlar›n ard›ll›¤› ifadesi, temel bir kavram›n içerdi¤i ve do¤urabilece¤i kavramlar›n
usavurma yoluyla ç›karsanmas› anlam›na gelmektedir. ‹ﬂte Hegel, kavramlar›n birbirlerinden türetilmesi yoluyla tarihin önsel bir ﬂekilde tasarlanabilece¤ini vurgulam›ﬂt›r. Collingwood’a göre (1990,132), mant›ksal temel kavramlar örüntüsüyle olgular›n içine s›zmas› Hegel felsefesinin sa¤lam yan›d›r.
Hegel’in büyük ölçüde Fichte’den yararlanarak ortaya ç›kard›¤› bu anlay›ﬂ kimilerince eleﬂtirilmiﬂtir. Marx’a göre Hegel, tarihteki gerçek iliﬂkileri olgulara giderek
saptamak yerine, bu iliﬂkileri filozofun kendi kafas›nda kurabilece¤ini söyleyerek, tarihi, gerçek dayanaklar› olmayan soyut bir tasar›m haline getirmiﬂtir (Mandel,
1988,139).
Tarihsel bilgi, kendisine yönelen zihin ile kendisi aras›nda bir ba¤ kurularak
yeniden tasarlanmay› zorunlu k›lmaktad›r. Tarihe yönelen zihin, “geçmiﬂ düﬂünceyi
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yeniden canland›rmakla kalmaz, onu kendi bilgisinin ba¤lam›nda yeniden canland›r›r ve dolay›ﬂ›yla yeniden canland›r›rken onu eleﬂtirir, de¤eri hakk›nda kendi yarg›s›n› oluﬂturur (Collingwwod,1990,225). Tarihsel süreç, insan›n mirasç›s› oldu¤u geçmiﬂi kendi düﬂüncesinde yeniden yaratmas›d›r. Bu eylem, tarihsel bilginin bir ön ﬂart›
oldu¤u kadar onun oluﬂturucu ögelerinden biridir. Benzer bir ak›l yürütmeyi, ‹ngiliz
düﬂünür J.Lewis de, “Tarihi yapan insand›r. ‹nsan tarihi, yap›lm›ﬂ olan tarihi yeniden
yaparak, onu aﬂar. ‹nsan ne yapt› ise yaln›z onu bilebilir” biçiminde yapmaktad›r
(Akt.Erdem,2004,42).
Esas›nda bir tür “soruﬂturma” olan tarihsel olaylar› ifade eden kavramlar› zihinde yeniden kurmak ve onlarla düﬂünmek ‹ngiliz tarihçi Bradley’e göre, tarihsel
bilgiyi oluﬂturan temel etkinliktir. Bradley’in, Fichte’nin ve Hegel’in bu konudaki düﬂüncelerinden esinlenen Collingwood (1990,147), “tarihsel bilginin bütün olarak kavranabilmesinin ﬂart›, onu mant›ksal zorunlulu¤a dayanarak kurulan önsel bir imgelem ile düﬂünmektir” demektedir.
Hegel’in bütün tarihi böyle mant›ksal bir nedensellik zinciri içinde düﬂünme
önerisi, 20. yüzy›lda alan›n› daraltm›ﬂt›r. Rickert’e göre, tarihte bir nedensellik vard›r
fakat bu nedensellik do¤abilimlerdekine benzer bir nedensellik de¤ildir. Ona göre tarihsel oluﬂ, her ﬂeyden önce bir “anlama” edimini ﬂart koﬂar. Çünkü tarihsel gerçeklik, bir do¤al obje gibi, do¤rudan bir obje haline getirilemez. Bu gerçeklik, insanlar›n
belli “de¤erlere” göre eyledikleri bir alan›n gerçekli¤idir ki ona ancak bu de¤erler arac›l›¤›yla, yani dolayl› bir ﬂekilde yönelme olana¤› bulunmaktad›r. De¤erler ise, do¤al
objeler gibi yaln›zca “alg›laman›n” de¤il, daha çok “anlaman›n” konusudur
(Oral,2002,14). “Tarihsel nedensellik, do¤abilimlerinde oldu¤u gibi iki olgu yada nesne aras›nda kurulan iliﬂkileri belirtmez. O, de¤erler ile o de¤erlerin yönlendirdi¤i insanlar›n etkinlikleri aras›ndaki nedenselliktir (Özlem,1986,129-130). Tarihsel bilginin,
olgular›n kavramsallaﬂt›r›l›p belli bir nedensellik içinde düﬂünülmesi anlay›ﬂ›, bu nedenselli¤in belli “konular” için geçerli olmas› gerekti¤i düﬂüncesini do¤urmuﬂtur.
Rickert, temel konular›n “de¤erlerden” seçilmesi gerekti¤ini vurgulam›ﬂt›r.
Nedenselli¤in belli konulara hasredilerek s›n›rlar›n›n daralt›lmas› düﬂüncesi
Popper’da da görülür. Ona göre tarihte, bütün tarihi içerebilecek ak›l yürütmelerden
söz edilemez. Tarihte bütüncül teoriye karﬂ›l›k olabilecek ﬂey, ancak bir “durum mant›¤›” olabilir. Yani, belirli bir durum, ancak kendine özgü mant›¤› ile aç›klanabilir (Özlem,1992,73). Ona göre tarihsel süreç, bir mant›ksallaﬂt›rma sürecidir. Popper’›n durum mant›¤› çözümlemesi, Hempel, Gardiner, Danto gibi tarihçilerde bir “çözümleyici tarih felsefesi” geliﬂtirme fikri do¤urmuﬂtur. Dato’ya göre, tarihte anlat›c› (narrative) önermelerle çal›ﬂ›l›r. Anlat›c› önerme, zaman içinde birbirini izleyen önerme türüdür. Anlat›n›n tarih konusunda bu kadar kullan›ﬂl› olmas›n› sa¤layan, “bu oldu, o halde ﬂu…” yap›s›nda oluﬂudur (Munslow ,2000,16).
Sonuç
Tarihsel düﬂünce, Descartes’in deyimiyle “do¤uﬂtan ve do¤al”d›r. Her çocuk,
“demin” ya da “dün” neler yapt›¤›n›, kendisinin d›ﬂ›nda bile olsa “neler oldu¤unu”
hat›rlayarak, demin ya da dün olup bitenler hakk›nda kendine özgü nedenler ve sonuçlar türetebilir. Onun dün yada demin “ne oldu¤una ve niçin oldu¤una” iliﬂkin
söylemler türetmesi, özü itibariyle bir tarihsel düﬂünme etkinli¤idir. O halde tarih, insan için do¤al ve öncelikli bir düﬂünce yetisine seslenmektedir. Tarih ö¤retimi, bu düﬂünme biçimini, bireyin kiﬂiselli¤inden daha geniﬂ bir alana yaymaktad›r. ‹nsan›n

Millî E¤itim u Say› 175 u Yaz/2007

u
233

Tarih Ö¤retiminde Tarihsel Düﬂüncenin ‹ki Felsefik Dayana¤› u

kendi geçmiﬂini düﬂünmesi etkinli¤i yaln›zca kendi kiﬂisel yaﬂant› ve tecrübesiyle s›n›rl›d›r. Yani tarihsel düﬂünme, baﬂlang›çta kiﬂiseldir. Birey bu s›n›rl› tarihsel düﬂünceyle kendini, kendi akl›n› tan›maktad›r. ‹ﬂte tarih ö¤retimi, ö¤rencilerin düﬂünme becerilerinin geliﬂmesi ve kendilerini tan›malar› için ihtiyaç duyabilece¤i “deneyim”in
geniﬂ kapsaml› bir birikim olarak sunulmas›d›r.
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TWO PHILOSOPHIC BASIS OF HISTORICAL
THINKING IN HISTORY EDUCATION
Hüseyin KÖKSAL*

Abstract
History teaching must benefit from the findings of and discussions in
philosophy of history. The real historical learning required students to think historically. Historical thinking is closely related with the nature of historical knowledge. Student intellect should process the knowledge in some stages. This process, actually transformation of historical narrative into historical knowledge.
The first stage of transformation process is “conceptualization” of historical narrative. The second stage is reconstruction of concepts in a rational method. The
structure of this construction process can be termed as “casual consecutive”.
Key Words: History Teaching, Historical Philosophy, Historical Thinking
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